
Referat af ordinær generalforsamling i 
 

Vrist Pumpelag lørdag den 28. marts 2015 kl. 14.00 
 

Først var der en let frokost kl. 12.30, hvor formanden bød de 132 fremmødte velkommen. Derefter afholdtes den 
ordinære generalforsamling med ca. 140 deltagere. 
 
 Dagsorden og referat for den ordinære generalforsamling:  

 

 

 Valg af dirigent 

Til dirigent valgtes Jens Thisted. 

 

 Formandens beretning 

Formandens beretning kan ses på Vrist Pumpelags hjemmeside. 

Der var få spørgsmål til formanden om bl.a. store vandmængder og problemer med okker i 

drænvandet. Hvis det viser sig, at der er store okkermængder, kan det blive nødvendigt at 

anlægge et udfældningsbassin. 

 

 Godkendelse af formandens beretning 

Der var ingen indvendinger til formandens beretning, som blev enstemmigt godkendt. 

 

 Aflæggelse af regnskab for 2014 ved kassereren. 

Kassereren gennemgik regnskabet, som kan ses på Vrist Pumpelags hjemmeside. Under 

dette punkt udtrykte ét medlem mistillid til den siddende bestyrelses arbejde. Det blev 

klart afvist af de øvrige medlemmer, som har tillid til bestyrelsens arbejde og viste det ved 

en lang klapsalve.  

 

 Godkendelse af regnskab for 2014. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

 Behandling af eventuelle forslag til ændringer / udvidelser af pumpelagets tekniske anlæg. 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 
 Drøftelse af foreløbigt budgetforslag for det kommende år. 

Budgetforslaget blev gennemgået og kan ses på Vrist Pumpelags hjemmeside. Husk at 
læse forudsætningerne for budgettet. LVS vil servicere vores pumper, der forventes en 
driftsudgift på ca. 300.000 kr. i 2016. Endvidere får vi en udgift på ca. 35.000 kr. til 
Harboøre Pumpelag, da vores drænvand afledes dertil. Beløbet er anslået af Lemvig 
Kommune 

 

 Indkomne forslag 

o Bestyrelsen foreslår at der i 2016 opkræves 2.000 kr. pr. ejendom (inkl. moms) til 

pumpelaget. 

Der var ingen indsigelser. 

o Behandling af forslag om vederlag og godtgørelse til bestyrelsen.  

Honoraret til formand og næstformand foreslås fastholdt uændret i 2015 og øvrige 

godtgørelser foreslås ligeledes fastholdt uændret i 2015.  

Der var ingen indsigelser. 



 

o Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne, fremsendt efter udsendelse af 

indbydelse til generalforsamling, og modtaget af formanden senest lørdag den  

14. marts 2015 

Der var ikke indkommet forslag. 

  

Fra Jørgen R. Michelsen, Bragdøvej 3, 7673 Harboøre, var der med mail den 5.2 

2015 fremsendt anmodning om,  

”at der inden generalforsamlingen den 28 marts i år, udsendes specificeret regnskab for 

de forløbne år om bestyrelsens udgifter til blandt andet honorarer/ vederlag, 

kørselsudgifter og fortæring, samt frokoster ved medlemsmøder; og at dette punkt 

optræder på generalforsamlingens dagsorden.  

Kort sagt en specificering af regnskabsposterne: 1: Administration,2:Generalforsamlinger, 

3: Vederlag bestyrelse.” 

De ønskede oplysninger var fremsendt med nyhedsmail til medlemmerne, lige som 

disse forud for generalforsamlingen var tilgængelige på hjemmesiden. 

   

 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

o Følgende er på valg i 2015: 

- Bendt Bjergaard 

- Karsten Damm 

- Jens Hansen-Møller 

Alle er villige til genvalg 

Alle blev genvalgt. 

 

 Valg af 1. og 2. suppleant 

o 1. suppleant Henning Koch  

o 2. suppleant Ejvind Koch  

Begge er villige til genvalg. 

Begge blev genvalgt. 

  

 

 Valg af revisor og revisorsuppleant 

- Revisor - Mikael Mikkelsen 

- Revisorsuppleant Inge V. Jensen 

Begge er villige til genvalg 

Begge blev genvalgt. 

 

 Eventuelt 

Situationen omkring Harboøre Nordre Digelag blev drøftet, og når vi ved noget mere, vil 

det komme med i vores Nyhedsmail. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 

 

 

 


